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BENDROJI DALIS

2005m. rugpjūčio 10d. – penkeri metai, kai įsteigta  Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. 
Pastebimi  ženklūs  pokyčiai  bibliotekos  veikloje,  kasmet  gerėja  bibliotekos  ir  filialų  materialinė 
bazė, auga organizuojamų renginių kokybė ir įvairovė, daiginami pirmieji  bibliotekos tradicinių 
renginių daigai.  Kinta ir  tobulėja skaitytojų aptarnavimas,  jiems teikiama vis daugiau paslaugų, 
tobulinamas informacijos ieškos aparatas – nuo 2004m. biblioteka vykdo LIBIS programą, kasmet 
bibliotekoje  diegiami  nauji  kompiuteriai,  skaitytojai  turi  didesnę  galimybę  savarankiškai  ar 
padedami bibliotekininko rasti jiems reikalingą informaciją.

Darbuotojų  pastangų  dėka  bibliotekoje  suburti  ir  produktyviai  dirba  krašto  literatai, 
dailininkai, jų kūryba pristatyta Tauragės apskrities muziejuje, Tauragės apskrities literatų šventėje 
Šilalėje, kaimyniniuose rajonuose. Visokeriopai skatinama ir ugdoma jaunųjų bibliotekos lankytojų 
meninė raiška. Literatūros ir meno parodos jau turi savo lankytoją ir kritišką vertintoją.

Bibliotekos  darbuotojos  kelia  kvalifikaciją  KDTC  rengiamuose  seminaruose,  Viešosios 
bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė ir metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
Ramutė  Vaitkuvienė  studijuoja  Klaipėdos  Universiteto  socialinių  mokslų  fakulteto 
bibliotekininkystės  katedroje.  Bibliotekininkės  dalyvauja   Tauragės  apskrities  bei  steigėjo  - 
Pagėgių savivaldybės administracijos - organizuojamuose seminaruose. E. Stankevičienė 2005m. 
spalio  mėn.  dalyvavo bendrame Tauragės  apskrities  ir  Lenkijos  Respublikos  Olštino  vaivadijos 
vykdomoje viešųjų bibliotekų kultūrinių mainų programoje, lankėsi  Lenkijos bibliotekose. Apie šią 
išvyką bibliotekos darbuotojoms pateikė ataskaitą su vaizdine medžiaga, supažindino su Lietuvos, 
Lenkijos  ir  Rusijos  Kaliningrado srities  bibliotekų planuojamu bendru projektu,  kuriame galėtų 
dalyvauti ir Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.

Biblioteka  bendradarbiauja  su  visomis  krašto  kultūros  ir  švietimo  įstaigomis, 
nevyriausybinėmis  organizacijomis,  tenkinant  bibliotekos  vartotojų  poreikius,  organizuojami 
renginiai  įvairaus  amžiaus  skaitytojų  grupėms.  Paminėtini  2005m.  renginiai,  gavę  atbalsį 
respublikinėje ir rajoninėje spaudoje:

tradicinis „Poezijos pilnaties“ vakaras, kuriame visuomenei pristatyta krašto literatų kūryba. 
Savo  eilėraščius  skaitė  Tauragės  literatų  klubo  nariai  „Žingsniai“,  tradicinis  krašto  dailininkų 
pleneras ir  dailės darbų parodos „Pagėgiai-2005“ pristatymas bei gražus Klaipėdos pantomimos 
teatro  „A“  artistų  pasirodymas  bibliotekos  kiemelyje  Miesto  šventės  metu.  Rašytojos  B. 
Savickienės naujo romano „Dėmės saulėje“ ir  S.  Valužienės naujos  knygelės  vaikams „Atiteka 
upelis“ pristatymai. Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga Viešosios bibliotekos ir filialų 
veikla  už  penkerius  metus  buvo  pristatyta  mokyklų  bibliotekų  darbuotojoms,  visuomenei  bei 
steigėjui  –  savivaldybės  administracijai.  Žurnalistinio  rašinio  apie  Mažąją  Lietuvą  konkurso 
nugalėtojų  viešnagė  bibliotekoje  bei  jų  pagerbimas  ir  darbų  pristatymas,  gražūs  ir  prasmingi 
renginiai vaikams. 

Dėl nedidelio finansavimo fondų papildymui, biblioteka vis dar negali pilnai ir visaverčiai 
aptarnauti  akademinio  sluoksnio  skaitytojų  –  trūksta  informacinio  pobūdžio  leidinių  (brangūs 
leidiniai, tad mažas ir užsakomų egz. skaičius), dalis skaitytojų negali naudotis biblioteka todėl, kad 
čia neranda jiems reikalingos informacijos. TBA veikla nevykdoma, nes tam trūksta lėšų.

Peržvelgus penkerių metų Viešosios bibliotekos ir filialų veiklą galime drąsiai teigti, kad 
Viešoji  biblioteka,  Stoniškių,  Piktupėnų,  Vėlaičių,  Lumpėnų  filialai  šiandiena  yra  tikrieji 
bendruomenės namai, kuriuose laukiami visi  -   nuo ikimokyklinuko iki  garbaus senolio.  Čia jų 
laukia dėmesingi ir geranoriški  darbuotojai, nauji periodiniai leidiniai, įvairūs renginiai.

Svajojama apie naujus baldus bibliotekose, apie internetą filialuose, tikimasi, kad steigėjas, 
kaip ir iki šiol, bus dėmesingas ir rūpestingas bibliotekų atžvilgiu.
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I.  BIBLIOTEKŲ PRIEINAMUMAS

Bibliotekų skaičius

      Penkiose savivaldybės seniūnijose yra 10 bibliotekų: Viešoji biblioteka, 1miesto filialas, 8 
kaimo filialai.
      Pagėgių savivaldybės viešoji  biblioteka yra prieinama visiems savivaldybės gyventojams, 
įvairaus amžiaus ir visų socialinių sluoksnių lankytojams.
      Piktupėnų ir Žukų kaimo filialai sujungti su mokyklų bibliotekomis.
Vidutiniškai kaimo filialai nutolę nuo viešosios bibliotekos 10 km. Nutolusius kaimus aptarnauja 
153 knygnešiai (30 knygnešių mažiau nei pernai). 

Nestacionarinis aptarnavimas

KNYGNEŠIAI

Bibliotekos 2004m. 2005m. Skirtumas Išduota 
viso:

Knygų Periodikos

Pagėgių VB 21 30 +9 1053 572 481
Panemunės fil. - - - - - -
Lumpėnų fil. 11 11 - 867 195 672
Natkiškių fil. 30 40 +10 460 100 360
Piktupėnų fil. 14 18 +4 189 120 69
Stoniškių fil. 28 42 +14 912 256 656
Šilgalių fil. 14 11 -3 1979 145 1834
Vėlaičių fil. 6 5 -1 215 38 177
Vilkyškių fil. 22 30 +8 1521 80 1441
Žukų fil. 7 7 - 264 96 168

Viso: 153 194 +41 7460 1602 5858
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Knygnešių skaičius

Daugiausia knygnešių yra Natkiškių ir Stoniškių filialuose. Knygnešių neturi Panemunės filialas. 
Mažiausiai  knygnešių  turi   Vėlaičių  filialas.  Daugiausia  spaudinių  nešė  Šilgalių  ir  Vilkyškių 
knygnešiai.  Mažiausiai  spaudinių nešė  Piktupėnų ir  Vėlaičių filialų  knygnešiai.  Visi  knygnešiai 
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neša knygas  ir  periodinius  leidinius  neįgaliems žmonėms,  senyvo  amžiaus  ir  kitiems 
vartotojams, negalintiems apsilankyti bibliotekoje.

II. FONDO FORMAVIMAS

Fondo būklė

Iš viso SVB fonde (fiz. vnt. ir pav.):

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius Pavadinimų
Viso: 104958 10401
VB 20896 10401
Miesto fil. 9415 5621
Kaimo fil. 74647 8151

Iš viso SVB yra grožinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo)
Viso: 70883 67,6
VB 13906 66,6
Miesto fil. 7500 79,7
Kaimo fil. 49477 66,2

            Grožinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 1298 egz. Tai sudaro 31,2 % nuo 
bendro gautų leidinių skaičiaus.

Iš viso SVB yra šakinės literatūros (fiz. vnt. ir proc.):

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo)
Viso: 34075 32,4
VB 6990 33,4
Miesto fil. 1915 20,3
Kaimo fil. 25170 33,8

               Šakinės literatūros fondai VB ir filialuose pasipildė 2854 egz., iš kurių  2410 egz. – 
 periodiniai leidiniai. Tai sudaro  68,8 % nuo bendro gautų leidinių skaičiaus.

Iš viso SVB bibliotekose yra periodinių leidinių (žurnalų ir laikraščių fiz. vnt. ir proc.):

Bibliotekų pavadinimas Egz. skaičius % (nuo bendro fondo)
Viso: 6769 6,4
VB 1618 7,8
Miesto fil. 384 4
Kaimo fil. 4767 6,3
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Aprūpinimas dokumentais

Vienam mikrorajono gyventojui ir vartotojui tenka dokumentų:

Mikrorajonas 1 gyventojui 1 vartotojui
2004m. 2005m. Skirtumas 2004m. 2005m. Skirtumas

Viso: 8 8 - 30,8 29,1 - 1,7
VB 4,7 4,6 - 0,1 16 15,9 - 0,1
Miesto fil. 25,6 29 + 3,4 218,7 448,3 + 229,6
Kaimo fil. 9,1 9,1 - 36,2 33 - 3,2

           Knygų kiekis vienam gyventojui kaip ir 2004 m. nepakito, nes 2005 m. bendras mikrorajono 
gyventojų skaičius liko toks pat - 13082. Vienam gyventojui tenka 8 knygos, Pagėgių VB – 4,6, 
miesto filiale – 29, kaimo filialuose – 9,1.
           Knygų kiekis 1 vartotojui sumažėjo -1,7 , nes 2005 m. padidėjo bendras mikrorajono 
vartotojų skaičius 170. Vienam vartotojui tenka 29,1 knygų, Pagėgių VB – 15,9,  miesto filiale – 
448,3, kaimo filialuose – 33. Panemunės miesto filialas aptarnavo vartotojus vieną kartą savaitėje, 
todėl yra toks mažas jų skaičius – 21, ir  knygų kiekis vienam vartotojui yra toks didelis. 
           Vienam gyventojui tenka 0,3 naujai gautų dokumentų, VB – 0,3, kaimo filiale – 0,3.
Panemunės miesto filialas naujų dokumentų negavo.
            Garsinių ir regimųjų dokumentų fonde yra  tik 15 egz.

Iš viso per metus įsigyta dokumentų SVB bibliotekose (fiz. vnt. ir pav.):

Per metus įsigyta 4152 dokumentai, iš jų 1742 egz. ir 523 pav. knygų.
Knygų įsigijimo šaltiniai (ir egz.) :
            gauta centralizuotai (UAB „Mūsų knyga”)                       -  1294
            gauta dovanų, paramos keliu                                             -  296
            gauta vietoj pamestų knygų                                               -  99
            Lietuvos nac. M.Mažvydo b-kos Leidybos sk.                 -  53

            VB ir  filialams knygas dovanojo :  Atviros Lietuvos fondas (ALF),  “Mūsų knyga”, 
vartotojai, renginių metu knygų autoriai ir kiti.

                                        
VB,

filialai
2004m. 2005m.

Egz. Pav. Egz. Skirtumas Pav. Skirtumas
Viso: 5218 586 4152 - 1066 523 - 63
VB 1892 586 1383 - 509 523 - 63
Miesto fil. 196 - - - - -
Kaimo fil. 3130 525 2769 - 361 184 - 341

              2005 m. vidutiniškai kaimo filialas gavo 346 egz. ir 184 pavadinimų dokumentų. 
Daugiausiai dokumentų gavo Stoniškių ir Vilkyškių filialai, turintys didžiausius aptarnaujamus 
mikrorajonus. Panemunės miesto bibliotekoje sumažėjo vartotojų ir lankytojų skaičius, todėl, kad 
vartotojai aptarnaujami vieną dieną per savaitę, Panemunės  bibliotekos darbuotoja perkelta į VB 
vaikų literatūros skyrių, naujų knygų šiai bibliotekai nekomplektuotajama (skaitytojams siūlomos 
naujos knygos, gautos Viešojoje bibliotekoje) 

5



Per metus įsigyta grožinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):

VB,
filialai

Grožinės (fiz. vnt.) Pavadinimai
2004m. 2005m. Skirtumas 2004m. 2005m. Skirtumas

Viso: 1599 1298 - 301 366 333 - 33
VB 776 543 - 233 366 333 - 33
Miesto fil. - - - - - -
Kaimo fil. 823 755 - 68 325 123 - 202

           Grožinės literatūros gauta 1298, arba 31,2 % nuo bendro gautų dokumentų sk. ir  - 301 
mažiau, nei 2004 metais. Vidutiniškai kaimo filialas gavo – 94 knygas. Panemunės miesto filialas 
naujų knygų negavo.

Per metus įsigyta šakinės literatūros VB ir filialuose (fiz. vnt. ir pav.):

VB,
filialai

Šakinės (fiz. vnt.) Pavadinimai
2004m. 2005m. Skirtumas 2004m. 2005m. Skirtumas

Viso: 3619 2854 - 765 220 190 - 30
VB 1116 840 - 276 220 190 - 30
Miesto fil. 196 - - - - -
Kaimo fil. 2307 2014 - 293 200 61 - 139

              Šakinės literatūros gauta 2854 (kartu su periodika), kas sudaro 68,8 % nuo bendro 
dokumentų gavimo. Vidutiniškai kaimo filialas gavo  356 dokumentus. 

Per metus gauta periodinių leidinių (pav. ir fiz. vnt.):

Bibliotekų pavadinimas Fiz. vnt. Pavadinimai
Viso : 2410 61
VB 593 61
Miesto fil. - -
Kaimo fil. 1817 19

             Periodinių leidinių per metus gauta 2410 egz. ir 61 pav. Vidutiniškai kaimo filialas gavo 
227 egz. ir 19 pav. periodinių leidinių. Panemunės miesto filialas naujų periodinių leidinių negavo.

SVB naujai gautų dokumentų proc. dokumentų fonde:

Bibliotekų pavadinimas Egz. sk. % (nuo bendro fondo)
Viso : 4152 4
VB 1383 6,6
Miesto fil. - -
Kaimo fil. 2769 3,7

Lėšos tenkančios vienam gyventojui dokumentams įsigyti:
           Iš viso (valstybės ir savivaldybės biudžeto 2005 m.) nupirkta vienam gyventojui naujų 
leidinių už 2,39 Lt.
           LR Kultūros ministerija VB ir filialų komplektavimui (2005 m.) skyrė 17300 Lt.  
Vienam gyventojui nupirkta dokumentų  už 1,32  Lt. 

6



           Iš savivaldybės biudžeto skirta 14000 Lt periodikai. Vienam gyventojui nupirkta 
leidinių iš savivaldybės biudžeto už 1,07 Lt.
         

Dokumentų nurašymas

           Gerinant fondų kokybę biblioteka kasmet nurašo nenaudojamus ar dėl kitų priežasčių 
bibliotekai nebetinkamus spaudinius. 
           2005 metais nurašyta 4946 spaudiniai, iš jų 2460 periodiniai leidiniai. Bendro nurašymo 
rodiklis siekia 4,7 % nuo bendro fondo kiekio.

VB,
filialai

2004m. 2005m. Skirtumas
Egz. Pav. Egz. Pav. Egz. Pav.

Viso: 7044 530 4946 282 - 2098 - 248
VB 2602 530 1529 282 - 1073 - 248
Miesto fil. 664 276 209 - - 455 - 276
Kaimo fil. 3778 528 3208 188 - 570 - 340

Nurašymo priežastys :
   senų metų periodika                        –  2460 egz. (2,3 % nuo turimo fondo);
   vartotojų pamestos knygos                     –  75 egz. (0,07 % nuo turimo fondo);
   susidėvėjusi literatūra                            –  2378 egz. (2,2 % nuo turimo fondo);
   dėl kitų priežasčių                                         –  33 egz. (0,03 % nuo turimo fondo);

Fondo panaudojimas

Bendras fondo apyvartos rodiklis yra 0,9 
   VB – 1,06
   Miesto fil. –  0,02
   Kaimo fil.  –  0,95

Grožinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas –  0,41
   VB –  0,44
   Miesto fil. –  0,38
   Kaimo fil.  –  0,41

Šakinės literatūros bendras naudojimo koeficientas –  2,22
   VB – 2,10
   Miesto fil. –  3,41
   Kaimo fil.  –  2,15

       Bendras fondo panaudojimo rodiklis yra + 0,1 didesnis, negu 2004 m. tai susiję su sumažėjusiu 
fondu ir padidejusiu dokumentų išdavimu.
       Šakinės literatūros bendras panaudojimo koeficientas yra didesnis negu grožinės literatūros. Tai 
susiję su didesniu periodikos išdavimu.
       Saugyklos, mainų ir atsarginio fondo biblioteka neturi.
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III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Vartotojų telkimas
1.Regiono gyventojų skaičius
2005 m.savivaldybėje įregistruota 13082 gyventojų
2. Regiono gyventojų sutelkimo procentas:

Iš viso regione – 27,5%
VB –29,0%
Miesto filialas –6,5%
Kaimo filialai.-26,5%

Mikrorajonas Gyventojų skaičius 2005 m. Regiono gyventojų sutelkimo
procentas

Pagėgiai 4557 29 %
Panemunė 324 6,5 %
Lumpėnai 1380 23 %
Natkiškiai 1011 27,5 %
Piktupėnai 785 28,3 %
Stoniškiai 1647 24,8 %
Šilgaliai 965 21,8 %
Vėlaičiai 383 27,6 %
Vilkyškiai 1080 46,7 %
Žukai 950 16,6 %
                                  Viso: 13082 27,5 %

Vidutinis gyventojų skaičius, tenkantis vienai bibliotekai :

mieste - 324
kaime – 1065

Vartotojų skaičius

Iš viso regione – 3600 vartotojai.
      Pagėgių VB – 1322

Miesto filiale – 21
Kaimo filialuose – 2278

Bibliotekos 2004m. 2005m. Skirtumas
Pagėgių 1312 1322 +10
Panemunės 44 21 -23
Lumpėnų 313 317 +4
Natkiškių 279 278 -1
Piktupėnų 277 277 -
Stoniškių 406 406 -
Šilgalių 208 210 +2
Vėlaičių 102 106 +4
Vilkyškių 332 505 +173
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Žukų 157 158 +1
                 Viso: 3430 3600 +170
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Vartotojų skaičius

1. Vartotojų sudėties pokyčiai

Viso regione -3600
Vaikai, jaunimas –2273
Bedarbiai –214
Darbininkai –187
Tarnautojai –312
Ūkininkai ir žemdirbiai – 37
Pensininkai ir neįgalūs – 227
Namų šeimininkės –152
Studentai –198

VB
2004 m.

VB
2005m.

Miesto fil.
2004 m.

Miesto fil.
2005m.

Kaimo fil. 
2004m.

Kaimo fil. 
2005m.

Vaikai,jaunimas 930 870 23 16 1244 1387
Bedarbiai 74 85 2 - 147 129
Darbininkai 60 48 1 1 125 138
Tarnautojai 118 145 9 3 157 164
Ūkininkai ir 
žemdirbiai

- 1 - - 34 36

Pensininkai ir 
neįgalūs

44 51 4 1 158 175

Namų 
šeimininkės

8 26 3 - 138 126

Studentai 78 96 2 - 71 102
               Viso: 1312 1322 44 21 2074 2257
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2. Apsilankymų skaičius

Apsilankymų skaičius: viso - 73890
Viešojoje bibliotekoje – 28225
Miesto filiale – 105
Kaimo filialuose – 45560

Bibliotekos   2004 m. 2005 m. Skirtumas
Pagėgių VB 26483 28225 +1742
Panemunės 192 105 -87
Lumpėnų 5090 5238 +148
Natkiškių 6175 6148 -27
Piktupėnų 6307 6188 -119
Stoniškių 5749 6196 +447
Šilgalių 2885 2888 +3
Vėlaičių 1661 2026 +365
Vilkyškių 9032 14225 +5193
Žukų 2807 2651 -156

Viso: 66381 73890 +7509

66381

73890

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000

76000

2004                        2005

1
2

Apsilankymų skaičius

Didžiausias apsilankymų skaičius Vilkyškių bibliotekoje  + 5193. Ženkliai padidėjo apsilankymų 
Viešojoje  bibliotekoje,  Stoniškių  ir  Vėlaičių  filialuose.  Sumažėjo  lankytojų  Piltupėnų,  Žukų, 
Natkiškių  filialuose. Iš viso apsilankymų 2005 m. daugiau - 7509 .

Lankomumas

Bendras lankomumo rodiklis:   2004m. – 20,1
                                            2005m. – 20,5

Bibliotekos 2004 m. 2005 m. Skirtumas
VB 20,1 21,3 +0,6
Miesto filialas 4,3 5,0 +1,3
Kaimo filialai 19 20,1 +0,8
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Iš viso išduota dokumentų

Iš viso regione – 94101 fiz. vnt.
VB – 22174 fiz. vnt.
Miesto filiale – 270 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 71657 fiz. vnt.

Bibliotekos   2004 m.   2005 m. Skirtumas
Pagėgių VB 19921 22174 +2263
Panemunės 717 270 - 447
Lumpėnų 9996 10496 +500
Natkiškių 7429 7380 - 49
Piktupėnų 12359 12690 +331
Stoniškių 11551 11623 +72
Šilgalių 7232 7253 +21
Vėlaičių 3477 3817 +340
Vilkyškių 10926 12659 +1733
Žukų 5484 5739 +255
Viso: 89092 94101 +5009

89092

94101

86000

87000

88000

89000

90000

91000

92000

93000

94000

95000

2004                        2005

1
2

Išduota dokumentų į namus

Iš viso regione –76376 fiz. vnt.
VB –159341fiz. vnt.
Miesto filiale –270 fiz. vnt.
Kaimo filialuose –60172 fiz. vnt.

Išduota dokumentų vietoje

Iš viso – 17725 fiz. vnt.
Viešojoje bibliotekoje – 6240 fiz. vnt.
Kaimo filialuose – 11485 fiz. vnt.
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Iš viso išduota grožinės literatūros

Išduota iš viso: Šakinės lit. Skirtumas Grožinės lit. Skirtumas
2004m. 2005m. 2004m. 2005m. 2004m. 2005m.

VB 19921 22174 1352 12651 - 91 7327 6617 -710
Miesto 717 270 74 15 - 59 295 83 -212
Kaimo 68454 71657 3141 2953 -118 20164 19509 -655
Viso: 89092 94101 4567 4229 -338 27786 26209 -1577

Iš viso išduota šakinės literatūros procentais:
Regione – 4,5
Viešojoje bibliotekoje  - 5,7
Miesto filiale – 5,5
Kaimo filialuose – 4,1

Iš viso išduota grožinės literatūros procentais:
Regione – 27,8
Viešojoje bibliotekoje – 29,8
Miesto filiale – 30,7
Kaimo filialuose – 27,2

Iš viso išduota periodinių leidinių

Iš viso išduota regione – 63663
VB – 14296
Miesto filiale – 172
Kaimo filialuose – 49195

2004 m. 2005 m.
Iš viso: Knygų Periodikos % Iš viso: Knygų Periodikos %

VB 19921 8679 11242 56,4 22174 7878 14296 64,5
Miesto fil. 717 369 348 48,5 270 98 172 63,7
Kaimo fil. 68454 23305 56739 66 71657 22462 49195 68,6

Viso: 89092 32353 56739 63,6 94101 30438 63663 67,6

Bendra periodikos išduotis lyginant su 2004m. padidėjo + 4,0 %
Viešojoje bibliotekoje padidėjo +8,1 %. Miesto filiale padidėjo +15,2 %, 
kaimo filialuose padidėjo + 2,6%
Periodinių leidinių daugiausia išdavė Viešoji biblioteka, Vilkyškių, Piktupėnų, Stoniškių filialai.

Skaitomumas (egz)

Iš viso regione – 26,1
VB – 16,8
Miesto filiale – 12,8
Kaimo filialuose – 31,7
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Skaitomumas Skirtumas
2004 m. 2005 m.

Viešoji biblioteka 15,1 16,8 +1,6
Miesto filialas 16,2 12,8 -3,5
Kaimo filialai 33,0 31,7 -1,3

Viso: 26,1 26,1 -

Kaimo filialai Skaitomumas
2004 m. 2005 m.

Skirtumas

Lumpėnų 31,9 33,1 +1,1
Natkiškių 26,6 26,5 -0,1
Piktupėnų 44,6 45,5 +0,8
Stoniškių 28,4 29,0 -0,6
Šilgalių 34,7 34,4 -0,3
Vėlaičių 34 36,0 +1,9
Vilkyškių 32,9 25,1 -7,8
Žukų 34,9 36,3 +1,4

Viešosios bibliotekos skaitomumas padidėjo + 1,6, Vėlaičių filiale sakitomumas padidėjo + 
1,9, Skaitomumas sumažėjo Vilkyškių filiale nes šalia bibliotekos bendruomenė įrengė interneto 
skaityklą, kurią aptarnauja bibliotekos darbuotoja.

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius:

Iš viso regione - 96
Viešojoje bibliotekoje - 39 
Miesto filiale - 4
Kaimo filialuose – 53

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius

Iš viso – 10
VB – 9
Stoniškių filiale - 1

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 6
VB – 6

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams

Iš viso – 2
VB – 2

Vartotojų orientavimas ir apmokymas
Vartotojų  orientavimas  ir  apmokymas  kompiuteriu  ir  internetu  užėmė  400  valandų. 

Bibliotekos  darbuotojų  pravestuose  apmokymuose  dalyvavo  35  bibliotekos  vartotojai.  Šiems 
vartotojams buvo pravesti 10 – ies ir 20 – ies val. trukmės kompiuterinio raštingumo kursai. Kai 
kuriems  vartotojams,  bibliotekoje  įgijusiems  kompiuterinio  raštingumo  pradmenis,  pavyko 
įsidarbinti, galima teigti, kad tokie kursai yra reikalingi.
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Prieiga ir sąlygos

Darbo valandos

Viešoji biblioteka:
Kasdien 8 -17
Šeštadienį 8 – 15
Poilsio diena - sekmadienis

Filialų darbo laikas
Lumpėnų , Natkškių, Piktupėnų, Stoniškių, Vilkyškių filialų darbuotojai dirba 0,75 etato.
Kasdien 930 – 16
Šilgalių, Vėlaičių, Žukų, Panemunės filialų darbuotojai dirba 0,5 etato.
Antradienį    930 - 17
Trečiadienį   930 - 17
Ketvirtadienį 930 –16

TBA paslaugomis bibliotekose vartotojai nesinaudoja

Renginiai

VB Miesto filialai Kaimo filialai Viso:
2004m. 2005m. 2004m. 2005m. 2004m. 2005m. 2004m. 2005m.

Žodiniai 11 12 - - 47 41 58 53
Vaizdiniai 66 79 - - 233 228 299 307
Kompleksiniai 13 16 - - 34 31 47 47

Viso: 90 107 - - 314 300 404 407

Bibliotekose iš viso surengta :   407 renginiai - 3 renginiais daugiau;
-  žodinių - 53 - 5 renginiais mažiau; 

                                          -  vaizdinių - 307 -  8 renginiais daugiau;
                                          -  kompleksinių – 47.

Viešoji biblioteka surengė viso: 107 renginius - 17 renginių daugiau;
-  žodinių - 12 - 1 renginiu daugiau; 

                                          -  vaizdinių – 79 - 13 renginių daugiau;
-  kompleksinių – 16 – 3 renginiais daugiau.

Pagrindinės renginių formos ir tematika

 Pagėgių  savivaldybės  viešojoje  bibliotekoje  vyko  Pagėgių  krašto  literatų  kūrybos 
pristatymai, krašto dailininkų plenerai ir parodų pristatymai, seminarai, poezijos vakarai, susitikimai 
su  įžymiais  žmonėmis,  literatūrinės  valandėlės,  popietės.  Gražia  tradicija  tapo  meninkų  darbų 
parodos bibliotekoje ir jų pristatymai, kuriuose dalyvauja darbų autoriai.  
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Įsimintini viešosios bibliotekos renginiai:

2005 -  ieji paskelbti skaitymo metais. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka , šiuos metus taip 
pat  paskyrė  skaitymo  propagavimui.  Visus  metus  veikė  literatūrinės  parodos,  jų  pristatymai, 
susitikimai  su  įžymiais  žmonėmis.  Renginiuose  aktyviai  dalyvavo  Pagėgių  bendruomenė, 
moksleiviai,  savivaldybės  vadovai,  švietimo  darbuotojai,  mokyklų  bibliotekininkai,  įstaigų  ir 
įmonių  vadovai.  Prisiminti  įžymūs  krašto  žmonės,  kurie  prisidėjo  prie  Lietuviškos  spaudos 
platinimo, krašto moksleivija renginiuose raginta  prisidėti prie lietuviškos kalbos puoselėjimo ir 
išsaugojimo. 

1.  Tradicinis  vakaras  ,,Poezijos  pilnatis”,   skirtas  Lietuvos  Nepriklausomybės 
atkūrimo  dienai  ir  M.K.  Čiurlionio  130  –  osioms  gimimo  metinėms. Renginyje  dalyvavo 
Tauragės  poezijos  mėgėjų  klubas  ,,Žingsniai”,  poetai  skaitė  savo  eilėraščius.  Buvo  pristatytas 
trečiasis ,,Poezijos pilnaties” almanachas, parengtas bibliotekos, kuriame publikuoti Pagėgių krašto 
poetų eilėraščiai. Renginio metu koncertavo Pagėgių papildomojo ugdymo mokyklos mokiniai.

2.  ,,Vakaras  su  biblioteka”,  renginys  skirtas  Nacionalinei  bibliotekų  savaitei. Jame 
dalyvavo Viešosios bibliotekos ir  filialų,  mokyklų bibliotekų darbuotojos,  Pagėgių savivaldybės 
vadovai, Pagėgių bendruomenė. Bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė pasveikino susirinkusius 
ir perskaitė pranešimą ,,Gana skųstis” -  tai bibliotekos penkerių metų veiklos ataskaita visuomenei. 
Buvo pasveikinta geriausia metų bibliotekininkė ir geriausias metų skaitytojas. Renginio metu buvo 
pristatyta Renaldo Malycho (Tauragė) fotodarbų paroda ,,Potvynis”, pristatyme dalyvavo autorius. 
Pagėgių miesto ir  bibliotekos bendruomenei koncertavo M. Jašinskaitės ir  J.  Pavlovaitės duetas 
(vadovė I Ubartienė).

3. ,,Pagėgių miesto šventė – 2005”. Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos kiemelyje, 
po  atviru  dangumi,  buvo  pristatyti  Pagėgių  krašto  menininkų  dailės  plenero  darbai.  Viešosios 
bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė pakvietė visus pagėgiškius bei svečius iš kaimyninių šalių 
(Švedijos, Lenkijos, Kaliningrado) apžiūrėti parodą ir priminė trumpą istoriją, kaip atsirado ši graži 
idėja  surengti  Pagėgių  krašto  dailininkų  plenerą,  jau  tapusiu  tradiciniu  Viešosios  bibliotekos 
renginiu  miesto  šventės  metu.  Renginio  dalyviams  vaidino  Klaipėdos  pantomimos  teatro  ,,A” 
aktoriai (vadovas A. Mažonas).

4. Susitikimas su žurnalistų rašinių konkurso ,,Mažosios Lietuvos kultūros paveldas: 
praeitis ir dabartis” nugalėtojais. Jais pripažinti prof. A. Vitkus (Kaunas) už knygą ,,Mažosios 
Lietuvos  istorijos  įvykių  chronologija”,  D.  Junutienė  (Šilutė)  už  knygą  ,,Laiko  sąskambiai”, 
žurnalistas V. Kaltenis už straipsnius apie  Mažają  Lietuvą.  Susitikimo metu buvo pristatyta  šių 
autorių darbų paroda, pasidžiaugta, kad yra žmonių, neabejingų Mažosios Lietuvos krašto kultūrai. 
Renginyje  dalyvavęs  jaunimas   paragintas  nelikti  nuošalėje  puoselėjant  šio  krašto  kultūrą,  bei 
prisidėti kuriant Pagėgių krašto kultūrinį paveldą.

5.  ,,Aš  galiu,  galiu  galiu  mylėti…”,  Bronės  Savickienės  knygos  ,,Dėmės  saulėje” 
pristatymas. Tai  trečioji,  dienos  šviesą  išvydusi  pagėgiškės,  rašytojos  B.  Savickienės  knyga. 
Renginio  metu  pasidžiaugta,  kad  būdama garbaus  amžiaus  p.  B.  Savickienė  vis  dar  kuria,  jos 
eilėraščiai skamba  kasmetiniuose  ,,Poezijos  pilnaties”  renginiuose.  Rašytoja  2002  m  išrinkta 
Pagėgių krašto Metų žmogumi, nuolatinė Viešosios bibliotekos lankytoja. 

6.  S.  Valužienės  knygos “Atiteka upelis” pristatymas. Tai  knygelė  vaikams.  Poetė  ir 
rašytoja, istorinių apybraižų kūrėja gerai žinoma Vakarų Lietuvos skaitytojams – jos užrašytus senų 
žmonių pasakojimus publikavo “Vakarų ekspresas”, “Pamarys”. Literatė šioje knygelėje atsiskleidė 
kaip gera vaiko psichologijos, vaikiškos leksikos  žinovė. 

7. Renatos Kasiulytės dailės darbų parodos pristatymas. Tai krašto jaunosios menininkų 
kartos atstovė, kurios darbai žavi ir šokiruoja, tačiau abejingo žiūrovo -  nėra. Pristatyme gausiai 
susirinkusiems  žiūrovams  Renata  sakė,  kad  drąsiausių  savo  darbų  publika  dar  neišvydo,  kad 
sekančioje parodoje žiūrovai atpažins savo ydas ir trūkumus, nuopolius ir paklydimus.
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Įsimintini filialų renginiai

Paminėtina, kad visuose filialuose vyko popietės, parodos, skirtos Nacionalinei bibliotekų savaitei, 
kuriose  atskleistas  bibliotekos  fondas,  įtaigiai  pristatyta  bibliotekų  veikla,  darbuotojos  daug 
dėmesio skyrė susitikimams su žinomais krašto kultūros ir meno žmonėmis, jų kūrybos pristatymui.

Lumpėnų filialas  surengė  popietes,  skirtas  H.  K.  Anderseno 200-osioms gimimo metinėms  ir 
Nacionalinei  bibliotekų  savaitei,   graži  S.  Jašinskienės  rankdarbių  paroda  bei  jos  pristatymas, 
lankytojus džiugino Pagėgių krašto dailininkų parodos.

Natkiškių  filialas  surengė  renginių  ciklą  kaip  naudotis  bibliotekos  informaciniu  fondu, 
informacinės  ieškos  priemonėmis.  Nuolatinės  fotodarbų  parodos  apie  bibliotekos  renginius  ir 
veiklą, išsamiai atskleidžia darbuotojos pastangas dirbti kūrybiškai skaitytojų labui. Vaikams filiale 
surengtos net devynios popietės, skirtos vaikiškos knygos propagandai, skaitymo įgūdžių lavinimui, 
vaikiško bibliotekos fondo atskleidimui. Trys žodiniai renginiai taip pat skirti knygai, didžiausiam 
žmogaus proto ir širdies sukurtam stebuklui.

Piktupėnų filialas  surengė popietę,   skirtą  bibliotekos  ir  muitinės  sąsajai  istorijos  vingiuose.  Į 
klausimą kas sieja biblioteką ir muitinę  daugelis popietės dalyvių atsakė - tai knygų gabenimas per 
sieną lietuviškos spaudos draudimo metais, tai sunki knygnešių dalia. Popietėje dalyvavo Piktupėnų 
pagrindinės  mokyklos  vyresniųjų  klasių  moksleiviai,  mokytojai,  kaimo bendruomenė.  Į  svečius 
buvo  pakviesta  Klaipėdos  teritorinės  nuitinės  informacijos  skyriaus  atstovė  spaudai  R. 
Rentauskienė,  bei  Klaipėdos teritorinės  muitinės  Panemunės kelio  posto  viršininkas  R.  Mileris, 
kurie  plačiai  ir  įdomiai  papasakojo  apie  šiiuolaikinių  muitinių  darbus.  Renginio  metu  buvo 
prisiminta  ir  Medininkų  muitinės  posto  tragedija,  pagerbti  ten  žuvusieji  už  Lietuvos 
nepriklaisomybę. 

Stoniškių  filialas  nuolat  organizuoja  menininkų  darbų  parodų  pristatymus,  naujose,  erdviose 
patalpose sukurtos sąlygos parodų eksponavimui. Biblioteka tapo bendruomenės namais, čia dažni 
bendruomenės  susirinkimai,  organizuojami  teminiai  vakarai,  minimos  valstybinės  šventės. 
,,Lietuva  -  istorijos  vingiuose”,  renginys  skirtas  Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimo  dienai. 
Parengta  literatūrinė  paroda  tuo  pačiu  pavadinimu.  Renginyje  dalyvavo  Stoniškių  pagrindinės 
mokyklos pedagogai,  moksleiviai, kaimo bendruomenė. Istorijos mokytojas R. Vitkauskas priminė 
susirinkusiems Lietuvos istoriją, kaip ir kada buvo iškovota Lietuvos nepriklausomybė. Moksleiviai 
deklamavo eilėraščius apie Lietuvą.

Parodų formos ir tematika

    Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose buvo eksponuojama Pagėgių krašto 
dailininkų  darbų, fotografijų, rankdarbių, medžio drožinių, moksleivių dailės, keramikos dirbinių 
bei literatūrinės parodos. Gražia tradicija tapo parodų pristatymai dalyvaujant autoriams.

Įsimintinos viešosios  bibliotekos parodos

Meno parodos:

1. Tauragės apskrities dailės mokytojų darbų paroda ,,Sugrįžimas”.
2. “Vandens  kelias  2004  –  2005”,  Vilkyškių,  Lumpėnų  ir  Žukų  mokyklų  moksleivių 

fotodarbų paroda.
3. ,,Viešajai bibliotekai – penkeri”, fotodarbų paroda (iš bibliotekos kraštotyros fondo).
4. ,,Pagėgiai – 2005”, Pagėgių krašto menininkų tapybos darbų paroda (2 dalys).
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5. Renaldo  Malycho  fotodarbų  paroda ,,Potvynis”.

6. ,,Pagėgiai laiko delne”, fotodarbų paroda, skirta savivaldybės penkmečiui (Eksponuota 
savivaldybės administraciniame pastate ir bibliotekoje).

7. Renatos Kasiulytės tapybos darbų paroda “Egmina”.
8. Mokytojos Virginijos Karinauskienės iliustracijų paroda., S Valužienės knygai ,,Atiteka 

upelis”.

Literatūrinės parodos:

1. ,,Gilus žmogaus pėdsakas žemėje”, paroda, skirta rašytojo, bibliografo Antano Biliūno 
100 – osioms gimimo metinėms.  

2. ,,Jo darbai kartų kartoms išliks”, paroda, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjo 
 Dovo Zaunio 160 – osioms gimimo metinėms.

3. ,,Literatūros vartai”, paroda, skirta literatūros tyrinėtojo, kritiko  Jono Lankučio 
80 - osioms gimimo metinėms.      

4. ,,Klaipėdos krašto dainius”, paroda, skirta rašytojo, bibliotekininko Juozo Šikšneliio 
55 – osioms gimimo metinėms.

5. ,,Mažosios Lietuvos puoselėtoja”, paroda, skirta visuomenės veikėjos Mortos Zauniūtės
130 – osioms gimimo metinėms.

6. ,,Kelionė knygnešio keliu”, paroda, skirta Knygnešio dienai.
7.   ,,Bibliografas ir knygotyrininkas”, skirta bibliografo, knygotyrininko Vlado Žuko 80 – 

osioms gimimo metinėms.
8.    ,,Visas  gyvenimas  yra  poezija”,  skirta  Henriko  Radausko  90  –  osioms  gimimo 

metinėms.
9. ,,Sunkus kelias į tave,  žodi !”,skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
10. ,,Literatūros klasikė”, skirta rašytojos, prozininkės, dramaturgės Julijos Žemaitės 160 – 

osioms gimimo metinėms.
11. ,,Taurūs gyvenimo vingiaia’, skirta publicisto, švietėjo, kritiko Povilo Višinskio 130 – 

osioms gimimo metinėms.
   12. ,,Šimtmetis lyg mirksnis”, skirta rašytojo Antuano de Sent Egziuperi 105 – osioms 

gimimo metinėms.
13. ,,Skambūs ir  prasmingi posmai”, skirta poeto,  prozininko Jono Šiožinio 90 – osioms 

gimimo metinėms. 
14.  ,,Žodžio lytėjimas”,  skirta literatūros tyrinėtojo,  publicisto Viliaus Gaigalaičio 135 – 

osioms gimimo metinėms.
15. ,,Kūrėjų  takais”,  skirta  literatūrologės  Viktorijos  Daujotytės  60  –  osioms  gimimo 

metinėms.
16.  ,,Mano  meilė  –  poezija  ir  jūra”,  skirta  poeto  Jono  Kantauto  65  –  osioms  gimimo 

metinėms.
17.  ,,Moters  dalis  ir  dalia”,  skirta  rašytojos,  literatūrologės  Birutės  Baltrušaitytės  65  – 

osioms gimimo metinėms.
18. ,,Likimai knygose ir gyvenime”, skirta rašytojo Antano Škėmos 95 – osioms gimimo 

metinėms.
19.  ,,Kūrybos  atšvaitai”,  skirta  rašytojos  Bronės  Buivydaitės  110  –  osioms  gimimo 

metinėms.

Įsimintinos filialų parodos:

1. ,,Saulės ir knygos vienoda lemtis – šviesti ir šildyti”, literaturinė paroda, skirta knygnešio 
dienai (Lumpėnų fil.)
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2. ,,Prarasto  laiko  nebūna”,  skirta prozininko  Edmundo  Malūko  60  –  osioms 
gimimo metinėms (Lumpėnų fil.).

3. ,,Apie laiką, atradimus ir praradimus”, skirta poeto Pauliaus Širvio 85 – osioms gimimo 
metinėms (Lumpėnų fil.).

4. ,,Gyvenimą paliesti širdimi”, skirta poeto, dramaturgo, prozininko justino Marcinkevičiaus 
75 – osioms gimimo metinėms (Natkiškių fil.).

5. ,,,,Baltaragio  malūno  paslaptys”,  skirta  rašytojo  Kazio  Borutos  100  –  osioms gimimo 
metinėms (Piktupėnų fil.).

6. ,,Bibliotekos darbų puslapiai”, literatūrinė paroda iš bibliotekos gyvenimo (Piktupėnų fil.)
7. ,,Mūsų  krašto  tyrinėtojas”,  skirta  kultūros  istoriko,  kraštotyrininko  Bernardo 

Aleknavičiaus 75 – osioms gimimo metinėms (Stoniškių fil.).
8. ,,Aš jums ugnį nešiau”, skirta poeto, bibliotekininko Juozo Kinderio 75 – osioms gimimo 

metinėms (Stoniškių fil.).
9. ‘’Lietuvių  kultūra  ir  jos  veikėjai”,  literatūrinė  paroda  skirta  Nacionalinei  bibliotekų 

savaitei (šilgalių fil.).
10. ,,Ištikimybė poezijai ir žmogui”, skirta poeto S. Anglicko 100 – osioms gimimo metinėms 

(Šilgalių fil.).
11. ,,Paprastumas  –  talento  žymė”,  skirta  poeto  Antano  Miškinio  100  –  osioms  gimimo 

metinėms (Vilkyškių fil.).
12. ,,Mes ir Dionizas Poška”, skirta poeto, istoriko D. Poškos 240 – osioms gimimo metinėms 

(Vilkyškių fil.).
13. ,,Didelės  sielos  žmogus”,  skirta  vokiečių  poeto  R.  M.  Rilkės  130  –  osioms  gimimo 

metinėms (Žukų fil.).

Renginių lankytojai:

Iš viso – 4175
VB – 1565
Kaimo fil. - 2610

              Bibliotekos teikiamos paslaugos

Pagėgių savivaldybės Viešoji biblioteka teikia šias paslaugas vartotojams:
1. Spaudinių kopijavimas.
2.  Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas.
3. Informacijos spausdinimas.
4.  Teksto surinkimas ir atspausdinimas.
5. Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų.
6. Lankstinuko, kvietimo, teksto su grafiniu vaizdu, vizitinės kortelės, ženkliuko, diplomo, 

blanko maketavimas ir atspausdinimas.
7. Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose.
8. Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma.
9. Naudojimosi elektronine informacija pamokos.
10. Laiško siuntimas elektroniniu paštu.
11. Naudojimosi internetu ne mokslo tikslais.(pokalbių svetainės, žaidimų programos).
12. Informacijos įrašymas į diskelį.
13. Dokumentų įrišimas.
14. Dokumento skenavimas.

18



Bibliotekos įvaizdžio formavimas

Formuojant  bibliotekos  įvaizdį  pagrindinis  dėmesys  buvo skiriamas bibliotekos  renginių 
tobulinimui, darbuotojų kvalifikacijos, jų profesionalumo ugdymui. Biblioteka  aktyviai reguoja į 
visuomenės  gyvenimo pokyčius,  formuoja dokumentų  fondus ir  teikia  paslaugas  atsižvelgiant  į 
vartotojų  poreikius.   Viešoji  biblioteka  traktuojama   kaip  bendruomenės  susibūrimo  centras. 
Pagrindinė  bibliotekos  misija  –  atviros  informacinės   visuomenės  kūrimas,  siekiama,  kad  ir 
biblioteka  būtų  atvira  kiekvienam  piliečiui,  tenkintų  informacinius  ir  kultūrinius  jo  poreikius. 
Bibliotekos  įvaizdžio  formavimui  dedama  daug  pastangų  anonsuojant  renginius,  informacijos 
sklaidai apie bibliotekos  veiklą: leidžiami informaciniai lankstinukai apie Viešojoje bibliotekoje ir 
filialuose  vykstančius   renginius,  jie  anonsuojami  rajoninėje  spaudoje.   Kiekvienais  metais 
išleidžiama krašto  literatų  eilėraščių rinktinė   ,,Poezijos  pilnatis”.  Bibliotekos  veikla  pristatoma 
Pagėgių  savivaldybės  administracijai,  visuomenei  ir  steigėjui  kasmet  atsiskaitoma  bibliotekoje 
vykstančiose  konferencijose.  Bibliotekos  darbuotojos  aktyviai  dalyvauja  savivaldybės  kultūrinių 
renginių  programose,  rengia  įvairias  parodas,  jų  pristatymus.  Jau  tradiciniais  tapę  renginiai: 
,,Poezijos pilnatis”, Nacionalinė bibliotekų savaitė, dailininkų pleneras, renginiai vaikams – visa tai 
formuoja teigiamą bibliotekos įvaizdį, parodoma, kad biblioteka kuria savo veiklos tradicijas.  Kad 
biblioteka  būtų  žinoma  ir  patraukli  visuomenei  ne  tik  Pagėgių  savivaldybėje,  glaudžiai 
bendradarbiaujama  su žiniasklaida,  vietiniuose  ir  respublikiniuose  spaudiniuose.   2005m.  buvo 
publikuota straipsnių: Šilokarčema – 16, Pamarys – 34, Tauragės kurjeris – 21, Tarp knygų – 3, 
Tauragiškių balsas – 3, Ūkininko patarėjas – 3, Savivaldybių žinios – 3, Lietuvos rytas, Laisvas 
laikraštis po 1 įvairaus pobūdžio straipsnių apie Viešają biblioteką ir filialus.

IV. Informacinė ir kraštotyros veikla

LIBIS PĮ diegimas

2004 m.pradėta diegti LIBIS programa, viešoji biblioteka turi prieigą prie interneto.

Informacinis fondas

Viešojoje bibliotekoje – 370 vnt.
Vidutinis informacinio fondo dydis
Miesto filiale – 60 vnt.
Kaimo filiale -143  vnt.

Katalogų ir kartotekų sistema

Viešojoje bibliotekoje yra sistemos suvestinis abėcėlinis katalogas, kuris, kaip informacijos 
ieškos  priemonė,  nuolat  redaguojamas,   sisteminis  katalogas,  kraštotyros,  antraščių,  personalijų, 
citatų kartotekos.

Filialuose:  abėcėliniai,  sisteminiai  katalogai,  kraštotyros,  antraščių kartotekos.  Vilkyškių, 
Lumpėnų, Stoniškių filialuose – citatų kartotekos.
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Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas

Užklausų tematika 

Bibliotekos Bibliografinės 
užklausos

Iš viso:

Teminės Faktinės Adresinės Tikslinės Iš to 
skaičiaus 
vaikams

2004
m.

2005
m.

2005m. 2005m. 2005m. 2005m. 2005m.

Pagėgių VB 1106 2023 532 1349 62 80 136
Panemunės fil. - - - - - - -
Lumpėnų fil. 288 291 164 127 - - -
Natkiškių fil. 190 167 167 - - - 139
Piktupėnų fil. 252 215 - 123 9 83 105
Stoniškių fil. 38 80 62 8 - 10 41
Šilgalių fil. 32 74 25 1 38 10 53
Vėlaičių fil. 9 10 8 2 - - 8
Vilkyškių fil. 117 140 134 - 2 4 78
Žukų fil. 37 42 24 18 - - 30
Viso: 2069 3042 1116 1628 111 187 590

Iš viso atsakyta  į 3042 užklausas.
Viešojoje bibliotekoje – 2023; 
Kaimo filialuose – 1019;
Vidutinis užklausų skaičius tenkantis vienam filialui – 304.

Internetas

Vartotojams skirtų kompiuterizuotų darbo vietų skaičius

Iš viso – 10
VB – 9
Stoniškių filiale - 1

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, prijungtų prie interneto
Iš viso – 6
VB – 6

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams

Iš viso – 2
VB – 2

Viešoji  biblioteka  turi  prieigą  prie  interneto.  2005 metais  interneto  paslaugomis  naudojosi  308 
vartotojai. Per metus apsilankė 4855 lankytojai.
Viešojoje bibliotekoje yra viena interneto skaitykla, joje yra 6 vietos vartotojams.
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Duomenys apie bibliotekos elektronines paslaugas

Interneno pagalba atsakyta į 1000 užklausų, nuolat konsultuojami vartotojai kaip naudotis 
informacinėmis technologijomis, vykdomi vartotojų mokymai.

Kraštotyros veikla

2005m. į skaitmenines laikmenas perkelta:
1. Abėcėlinė personalijų kartoteka  (2005 m.).
2. ,,Poezijos pilnatis - 2004” (Pagėgių krašto poetų eilėraščių rinktinė);
3. ,,Pagėgių krašto dailininkų pleneras ,,Pagėgiai – 2005” (Parengė E. Stankevičienė).
4. Vazdinė  medžiaga  apie  Viešojoje  bibliotekoje  vykusius  susitikimus,  knygų  pristatymus, 

įvairius renginius , išvykas, parodas.( CD-RW, CD-ROM laikmenose).
Aprašomi kraštotyrinio pobūdžio staripsniai iš rajoninės ir respublikinės spaudos.
2005m. į elektroninę ir kortelinę kraštotyros kartoteką įjungta įrašų:
Viso: - 2050
VB – 1516
Kaimo filialuose – 534 

V. Metodinė veikla

Metodinėje veikloje didžiausias dėmesys buvo skiriamas darbuotojų  kvalifikacijos kėlimui, 
įgytų žinių praktiniam pritaikymui kasdieniniame darbe. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos 
dalyvavo LKDTC  kursuose, seminaruose.  Direktorė E. Stankevičienė vyko į  Lenkiją (Olštino 
vaivadija),  Tauragės  apskrities  administracijos  organizuotą  seminarą  bibliotekų  vadovams. 
Viešojoje  bibliotekoje  kas  mėnesį  vyko  filialų  darbuotojų  darbo  rezultatų  aptarimas,  išvykos  į 
filialus.

2005m. bibliotekininkų kvalifikacijos kursai ir bibliotekos organizuoti seminarai.
Darbuotojų išvykos

Eil.
Nr. Data Užsiėmimo pavadinimas Dalyvavo Organizavo Kur vyko

1. 02-16 Minėjimas skirtas Kovo 11 
– ąjai.

E. Stankevičienė Sovetsko miesto 
lietuvių 

bendruomenė

Sovetskas

2. 02-11 A. Mackaus 73 – iųjų 
gimimo metinių minėjimas .

E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė
A. Andrulienė

Pagėgių 
vidurinė 
mokykla

Pagėgiai

3. 02-18 Susitikimas su L. Donskiu. E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė
A. Andrulienė
J. Eidikaitienė

Pilietinės 
visuomenės 
institutas, 
Tauragės viešoji 
biblioteka

Tauragė

4. 03-14 ,,ES ir Europos parlamento 
teikiama parama kaimo 
bendruomenėms”.

N. Jogienė Europos 
parlamrntas ir 
ALDE

Briuselis
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5. 03-16 ,,Mano profesija 
-bibliotekininkas”, 
susitikimas su bibliotekos 
globojamos Pagėgių vaikų 
globos namų šeimynos 
vaikais, supažindinimas su 
bibliotekininko profesija.

E.Stankevičienė Pagėgių vaikų 
globos namai

Pagėgiai

6. 03-18 Susitikimas su Lietuvos 
generaliniu konsulu 
Kaliningrade V.Žaliu, 
kultūros ataše A.Juozaičiu, 
ekonomikos ataše 
D.Butkumi, Lietuvos 
konsulato Sovetske 
vicekoncu A.Kaminsku.

E.Stankevičienė Pagėgių 
savivaldybės 
administracija

Pagėgiai

7. 04-04 Pagėgių savivaldybės 
moterų konferencija.

E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė
J. Eidikaitienė
A. Andrulienė
D. Mačienienė
S. Ozgirdaitė

8. 04-22 Tauragės ,,Santakos’’ 
muziejuje Tauragės 
apskrities menininkų darbų 
pristatymas ,,Kuo mes 
įdomūs Europai’’,skirtas 
Lietuvos narystės ES 
pirmosioms metinėms ir 
Tauragės apskrities 10-čiui. 
Pirmoji paroda

A.Andrulienė
E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė

Tauragės 
apskrities 
Europos 
informacijos 
centras,
Tauragės 
apskrities 
viršininko 
administracijos 
kultūros,sporto 
ir turizmo 
tarnyba,
Tauragės 
,,Santakos’ 
muziejus

Tauragė

9. 04-15 Susitikimas su kultūros 
ministru V.Prudnikovu.

R.Vaitkuvienė
J.Eidikaitienė

Tauragės 
apskrities 
administracia, 
Tauragės viešoji 
biblioteka

Pagramantis

10. 04-28 ,,Bibliotekos istorija 
metraščių puslapiuose”, 
susitikimas-seminaras.

Visos VB ir 
filialų 
darbuotojos

Pagėgių VB Pagėgiai

11. 05-02 ,,Rambynas-mūsų 
etnokultūros ištakos”, 
rankrasčio pristatymas.

E.Stankevičienė
A.Andrulienė
D.Mačienienė

Vilkyškių 
vidurinė 
mokykla

Pagėgių sav.
Vilkyškiai

12. 06-02 ,,Rambynas-mūsų 
etnokultūros ištakos” 
-knygelės pristatymas.

E.Stankevičienė
R.Vaitkuvienė

Vilkyškių 
vidurinė 
mokykla

Pagėgių sav. 
M. Jankaus 
muziejus, 
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Bitėnai
13. 06-04 ,,Iš širdies į širdį”, Tauragės 

apskrities literatų ir meno 
mėgėjų šventė, skirta 
Dionizui Poškai atminti.

E.Stankevičienė
R.Vaitkuvienė
A.Andrulienė

Tauragės 
apskr.viršininko 
administracija, 
Šilalės
Kultūros 
centras, Šilalės 
viešoji 
biblioteka

Šilalės raj.
Bijotai, prie 
D. Poškos 
baublių.

14. 06-12 Pagėgių savivaldybės 
moterų konferencija.

E. Stankevičienė
R. Vaitkuvienė
J. Eidikaitienė
A. Andrulienė
D. Mačienienė
S. Ozgirdaitė

15. 06
27-29

,,Dokumentų katalogavimas 
LIBIS programine įranga”

J.Eidikaitienė LKDTC Vilnius

16. 07-01 Tauragės apskr. menininkų 
dailės darbų pristatymas 
,,Kuo mes įdomūs Europai”, 
skirtą Lietuvos narystės ES 
pirmosioms metinėms ir 
Tauragės apskrities 10-
meciui pažymėti.Antroji 
paroda

A.Andrulienė Tauragės apskr. 
Europos 
informacijos 
centras, 
Tauragės apskr. 
viršininko 
administracijos 
kultūros, sporto 
ir turizmo 
tarnyba, 
Tauragės 
,,Santakos’ 
muziejus.

Tauragė

17. 07-05  Moterų konferencija E.Stankevičienė
N.Jogienė

Tauragės NVO 
koordinatorė 
N.Meilutienė

Tauragė

18. 07-07 Bibliotekininkų seminaras 
-išvyka ,,Etnokultūra ir 
biblioteka”. 

E.Stankevičienė
A.Andriulienė

Pagėgių viešoji 
biblioteka

Šilutės raj.
Mingės 
kaimas

19. 08-23  Viešojo interneto prieigos 
taško atidarymas.

E.Stankevičienė
A.Andriulienė

Vilkyškių 
seniunija

Vilkyškiai

20. 08-27 Lietuvos moterų 
suvažiavimas.

N.Jogienė Tauragės NVO 
koordinatorė 
N.Meilutienė

Vilnius

21. 09
07-12

Vykdant kultūrinių mainų 
programą,išvyka į Švediją, 
Lomos Komuną.

A.Andrulienė Pagėgių saviv. 
administracija

Švedija, 
Lomos 
komuna

22. 09
13-15

Biblioteka ir vaikų 
ugdymas: patirties sklaida

D.Mačienienė LKDTC Vilnius

23. 10
10-13

Kultūrinių mainų programa 
Lenkija-Lietuva, Olštino 
vaivadija (Lenkija) Išvyka 
-seminaras

E. Stankevičienė Tauragės 
apskrities 
administracijos 
organizuotas 
seminaras 
apskrities bibl. 

Olštino 
vaivadija 
(Lenkija)
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vadovams
24. 10-21 Seminaras ,,Pirmieji 

Pagėgių vietovardžio 
paminėjimai rašytiniuose 
šaltiniuose”

E.Stankevičienė
R.Vaitkuvienė
A.Andriulienė
J.Eidikaitienė
D.Mačienienė
AČepukienė

Humanitarinių 
mokslų 
daktaras, 
istorikas doc. 
Vytenis 
Almonaitis

Pagėgiai

25. 11
21-23

,,Biblioteka ir kaimo 
bendruomenė”, seminaras.

I. Pranaitienė LKDTC Vilnius

26. 11-22 ,,Langas į ateitį” viešųjų 
interneto centrų 
administratorių susitikimas - 
seminaras.

D.Mačienienė Asociacija 
,,LĮA”

Klaipėda

27. 11-29 Lietuvos bibliotekų 
kolektoriaus ir UAB 
,,ROTAS’ susitikimas-
seminaras.

J.Eidikaitienė Klaipėdos 
I.Simonaitytės 
viešoji 
biblioteka

Klaipėda

28. 12
12-13

,,Savivaldybės viešosios 
bibliotekos metodinė 
veikla”, seminaras

R.Vaitkuvienė LKDTC Vilnius

VI. MOKSLINIO TYRIMO DARBAS

Pagėgių  savivaldyės  viešoji  biblioteka  parengė  projektą  Tauragės  apskrities  Europos 
informacijos cenrui ir gavo finansavimą vaikų renginiams apie Europos Sąjungos šalis organizuoti: 
Lumpėnų, Natkiškių, Piktupėnų, Vilkyškių filialams. Šio projekto tikslas – supažindinti bibliotekos 
lankytojus  su  Europos  Sąjungos  šalimis.  Lėšos,  gautos  projektui  finansuoti,  panaudotos 
kanceliarinėms priemonėms įsigyti, kurios reikalingos vaikams renginių metu. 

Pagėgių  viešosios  bibliotekos  direktorė  Elena  Stankevičienė  parengė  projektą  Lietuvos 
Respublikos  Kultūros  ministerijai  Pagėgių  krašto  literatų  kūrybos  rinktinei  ,,Poezijos  pilnatis” 
išleisti  ir  pristatyti  visuomenei.  Projektas  skirtas  regiono kultūros  puoselėjimui  skatinant  krašto 
literatų  kūrybą.  Dvi  bibliotekos  darbuotojos  mokosi  Klaipėdos  universitete,  studijuoja 
bibliotekininkystę, tad mokslo patirtis, įgyta studijose, pritaikoma bibliotekos darbe.

VII. PERSONALAS 

Darbuotojų skaičius 

Regione – 17
Profesionalių bibliotekininkų iš viso – 15
VB –6
Miesto filiale – 1
Kaimo filialuose –8
Profesionalių bibliotekininkų, dirbančių nepilną darbo dieną – 9
Miesto filiale – 1
Kaimo filialuose – 8
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Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 
Iš viso:
Su aukštuoju – 2 (13,3%)
Su aukštesniuoju – 11 (73,4%)
Kitu – 2 (13,3%)
Viešojoje bibliotekoje - 6 
         1 (aukštuoju)  (16,7%)
         4 (aukštesniuoju) (66,6%)
         1 (kitas) (16,7%)
Miesto filiale: 
         1 (aukštesniuoju) (100,0%)
Kaimo filiale - 8
         1 (aukštuoju) (12,5%)
         6 (aukštesniuoju) (75,0%)
         1 (kitu) (12,5%)
Bibliotekininkė informacijai A. Andriulienė mokosi Klaipėdos universitete, pedagogikos fakultete, 
direktorė E. Stankevičienė,  l.e metodininkės – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pareigas 
Ramutė Vaitkuvienė mokosi Klaipėdos universiteto bibliotekininkystės katedroje.

Darbuotojų kaitos problemos

2005m. bibliotekoje ypatingos darbuotojų kaitos nebuvo. Vienas darbuotojas – metodininkė- 
skaitytojų  aptarnavimo  skyriaus  vedėja  -  dėl  asmeninių  priežasčių  išėjo  iš  darbo,  ją  pakeitusi 
darbuotoja - ne bibliotekininkas, tačiau ji įstojo į Klaipėdos universitetą ir sėkmingai studijuoja 
bibliotekininkystę.

Darbuotojų veiklos efektyvumo rodikiai 

Vartotojų skaičius vienam bibliotekininkui –240
Lankytojų skaičius vienam bibliotekininkui – 4926
Išduotis vienam darbuotojui –6273 fiz.vnt.

VIII. DARBAS SU SKAITYTOJAIS VAIKAIS 
Skaitytojų telkimas
Gyventojų vaikų skaičius – 3292
Vaikų sutelkimo procentas - 54,8

2004m. 2005m. Skirtumas
Pagėgių VB 97,2 60,5 -36,7
Miesto filialas 67,7 32,0 -35,7
Kaimo filialai 80 53,0 -27,0
Viso: 85,1 54,8 -30,3

Vartotojų vaikų skaičius 

2004m. 2005m. Skirtumas
Pagėgių VB 741 582 -159
Miesto filialas 21 16 -5
Kaimo filialai 1365 1205 -160
Viso: 2127 1803 -324
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Apsilankymų skaičius 

2004m. 2005m. Skirtumas
Pagėgių VB 8875  9405 -530
Miesto filiale 105 67 -38
Kaimo filialuose 23805 25199 +1394
Viso: 32785 34604 +1819

    Lankomumas          Skaitomumas(egz.) 

                         2004m.          2005m.                                            2004m.             2005m.
Iš viso:             15,4 %          19,2 %                                              14                     18,1
VB:                   11 %             16,1 %                                             6                       10,2
Miesto fil.:        5 %               4,2 %                                               16                     4,2              
Kaimo fil.:        17,4 %          30,0 %                                             18                      22,0

Išduotis 

2004m. 2005m. Skirtumas
VB 4523 5919 +1396
Miesto fil. 350 68 -282
Kaimo fil. 25393 26566 +1175
Viso: 30266 32485 +2219

Užklausų tematika 2004m. – 2005m.

Bibliotekos Viso: Viso: Teminių Faktinių Adresinės Tikslinės
2004m. 2005m.

VB 56 136 35 43 28 30
Panemunės fil. - - - - - -
Lumpėnų fil. - - - - - -
Natkiškių fil. 165 139 139 - - -
Piktupėnų fil. 200 105 - 76 3 26
Stoniškių fil. 19 41 35 1 - 5
Šilgalių fil. 11 53 45 - 5 3
Vėlaičių fil. 9 8 8 - - -
Vilkyškių fil. 34 78 78 - - -
Žukų fil. 31 30 20 10 - -
Viso: 525 590 360 130 36 64

Įsimintinos viešosios bibliotekos ir filialų parodos vaikams

Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius:

1.  ,,Esu  europietis  –  esu  pilietis”,  Pagėgių  savivaldybės  moksleivių  plastikos,  keramikos 
darbelių paroda.

2. ,,Šventa knygnešių našta”, paroda skirta Knygnešio dienai.
3.  ,,Teisybei  ir  pasakai  ištikimas”,  paroda  skirta  H.  K.  Anderseno  220  –  osioms  gimimo 

metinėms.
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4.  ,,Biblioteka – pasaulio išmintis”,  vaikų piešinių  paroda  skirta  Nacionalinei  bibliotekų 
savaitei.

5. Pagėgių savivaldybės moksleivių darbų (mezginiai, siuviniai, medžio darbai ir kt.) paroda.
6. ,,Į didelį mažųjų pasaulį”, paroda skirta poeto J. Šiožinio 90 – osioms gimomo metinėms.
7. ,,Hario Poterio sakmių kūrėja”, literatūrinė paroda skirta rašytojos J.K. Rowling 40 – osioms 

gimimo metinėms. 
8. ,,Plauk, nuotykių laive’, literatūrinė paroda skirta rašytojo M. Tveno 170 – osioms gimimo 

metinėms.

Filialų parodos:

1.  ,,Viskas  nublanksta  prieš  knygą”,  vaikų  piešinių  paroda  skirta  Nacionalinei  bibliotekų 
savaitei (Lumpėnų fil.).

2. ,,Bibliotekos kasdiena ir šventės”, foto darbų paroda (Natkiškių fil.)
3.  ,,Mes  iš  pasakų”,  Kauno  J.  Urbšio  vidurinės  mokyklos  antros  kl.  mokinės  Gabrielės 

Prozaitytės piešinių paroda, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. (Stoniškių fil.)
4. ,,Nuo mažojo princo iki realybės”, paroda skirta rašytojo A.De-Sent Egziuperi 105 – osioms 

gimimo metinėms. (Piktupėnų fil.)
5. ,,Iš knygos istorijos”, paroda skirta spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. (Vėlaičių 

fil.)

Įsimintini viešosios bibliotekos ir filialų  renginiai vaikams:

Vaikų literatūros skyrius:
1. ,,Knyga – bilietas, leidžiantis keliauti labai toli”, kompleksinis renginys skirtas Tarptautinei 

vaikų knygos dienai, H.K. Anderseno 200 – osioms gimimo metinėms paminėti. Pagerbti 
geriausi  vaikų  bibliotekos  ,,Knyguoliukė”  skaitytojai,   rašinio  –  konkurso  ,,Laiškas 
mylimiausiam pasakos personažui” nugalėtojai. Spektaklis vaikams ,,Meškos trobelė”, kurį 
suvaidino  Šilgalių pagrindinės mokyklos jaunieji artistai  (vadovė J. Daugėlienė) sulaukė 
gausių žiūrovų katučių. Renginio dalyviai ir jaunieji artistai buvo vaišinami saldumynais iš 
stebuklingos pasakų kraitelės.

2. ,,Mano miestas – Pagėgiai”,  kompleksinis  renginys,  skirtas Pagėgių miesto šventei.  Nuo 
ankstaus ryto prie Viešosios bibliotekos rinkosi mažieji knygos mylėtojai, čia juos pasitiko 
Gegužiukas Pagėgiukas, kuris viso renginio metu linksmino ne tik mažuosius bibliotekos 
bičiulius bet ir jų tėvelius, senelius ir visus susirinkusius į šventę. Buvo surengtas ilgiausio 
piešinio konkursas ,,Mano miestas – Pagėgiai”, piešinys pripažintas ilgiausiu vaikų piešiniu 
Pagėgiuose ir įrašytas į Pagėgių rekordų knygą (jo ilgis 20 metrų ir 69 cm). Vyko rašinių 
apie Pagėgius skaitymas, jų autorių apdovanojimai, taip pat buvo surengta viktorina ,,Ar 
pažįsti Pagėgius”. Lijo minčių apie Pagėgius lietutis, visus žavėjo oro balionų fiesta su vaikų 
palinkėjimais miestui ir pasauliui, žaidimai, linksmybės, išdaigos linksmino ir jauną ir seną.

3. ,,Vaikai – žemės šypsena’, kompleksinis renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai. 
Renginio metu buvo pristatyta jungtinė Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių darbų 
(mezgimas,  siuvinėjimas,  medžio  darbai  ir  kt.)  paroda.  Vyko  vaikų  piešinių  ant  asfalto 
konkursas,,Aš  ir  pavasaris”,   Pagėgių  miesto  vaikų  lopšelio-darželio  mažųjų  artistų 
koncertas.

4. ,,Pažintis su Švedija”, renginys, skirtas susipažinti su ES šalimi Švedija. Jame - viktorina 
,,Ką aš žinau apie Švediją”,  surengta piešinių paroda ,,Kaip mes įsivaizduojame Švediją”, 
Projektas finansuotas iš ES lėšų. 

5. Stasės  Valužienės   knygos   vaikams  ,,Atiteka  upelis”,  pristatymas.  Knygelėje   – 
aštuoniasdešimt eilėraščių, visuose jaučiami vakiški išgyvenimai, kuriuos poetė matė ir jautė 
dirbdama pedagoge. 
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Filialų renginiai:
1. Natkiškių filiale – popiečių ciklas „Tas nuostabus pasakų pasaulis“, skirtas bibliotekai, knygai, 
skaitymo ugdymui.
2.  Piktupėnų filiale  –  Tėvo dienai  skirta  vaikų  piešinių  paroda  ir  jos  pristatymas  Tėvo dienos 
šventėje.
3.  Stoniškių filiale  – valandėlių ciklas  vaikams,  skirtas knygai  ir  skaitymui (Tarptautinei  vaikų 
knygos dienai).
4.  Vilkyškių  filiale  –  popiečių  ciklas  „Kelionė  į  Kompiuterijos  šalį“,  kurių  metu  vaikai 
supažindinami  su  naujomis  technologijomis,  informacijos  ieškos  galimybėmis  (bibliotekininkė 
dirba ir viešosios interneto prieigos taške, kuris bendruomenės įsteigtas kartu su biblioteka).

IX. MATERIALINĖ BAZĖ 

Patalpų būklė 
2005m. ženklių pokyčių nėra. Viešojoje bibliotekoje, steigėjo iniciatyva,  pakeistas šildymo 

katilas į modernesnį ir ekonomiškesnį, tad patalpos šildomos geriau.
Dėl lėšų stokos neišspręsta Panemunės filialo patalpų remonto problema. Čia skaitytojai 

aptarnaujami tik vieną dieną savaitėje pasiūlant jiems Viešosios bibliotekos leidinius arba vykdant 
individualius užsakymus. 

Neturint  sitemoje  darbininko  etato,  sudėtinga  palaikyti  gerą  patalpų  būklę,  palaikyti 
nuolatinę pastatų priežiūrą. Šilgalių, Vėlaičių, Piktupėnų bibliotekose yra smulkių remonto darbų, 
tačiau  šios  problemos  dar  neišsprendžiamos.  Vasarą  sudėtinga  palaikyti  ir  tvarkingą  bibliotekų 
aplinką, želdinius bei jų priežiūrą. Bibliotekų darbuotojoms tenka pačioms atlikti ir šiuos fizinius 
darbus.

Techninis aprūpinimas 

Kompiuterių skaičius: 

Viešojoje bibliotekoje: vartotojams        5
Darbuotojams    2

Vaikų bibliotekoje:       vartotojams        2
Stoniškių filiale:           vartotojams        1
                                          Viso:              10
Spausdintuvai: 

Viešojoje bibliotekoje:                             2
Vaikų bibliotekoje:                                  1
Stoniškių fifliale:                                     1
                                          Viso:              4

Kopijuokliai:

Viešijoje bibliotekoje:                             1
Stoniškių filisle:                                       1
                                          Viso:               2

Skaitmeninis fotoaparatas –  Viešojoje bibliotekoje – 1;
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Skeneris  - Viešojoje bibliotekoje – 1;
Dokumentų įrišimo aparatas – Viešojoje bibliotekoje – 1.

Bendras bibliotekos patalpų plotas:

Bendras Viešosios bibliotekos ir filialų patalpų plotas – 1063 m2., o naudingas – 888 m2. 

Lentynų apskaita: 

Viso  fondo  metrų  skaičius  –  2099,  16  metrų  mažiau  nei  2004  metais,  nes  sumažėjo  bendras 
bibliotekos fondo dydis. Atviro fondo lentynų metrų skaičius – 2099.

X. FINANSAVIMAS 

Einamosios (paprastos) išlaidos

2005m. bibliotekos finansavimui skirta – 259,3 tūkst lt. Iš biudžeto bibliotekai skirta – 257,3 tūkst. 
lt., 1 tūkst. – surinktas už bibliotekos teikiamas mokamas paslaugas (1,2 tūkst. surinktų lėšų – skirta 
atstatomoms lėšoms), 1 tūkst. – fizinių ir juridinių asmenų parama bibliotekai.
- Darbo užmokesčiui panaudota – 147 tūkst. litų, 
- Knygoms įsigyti – 17,3 tūkst. litų, 
- Periodikai – 14 tūkst. litų, 
- Kitoms išlaidoms skirta – 80 tūkst. litų.
Bibliotekos išlaidos 2005m. sudarė 258,3 tūkst. litų.

XI. IŠVADOS

• Sėkmės

Visų  bibliotekos  darbuotojų  pastangos  nukreiptos  į  bibliotekos  vartotojų  kokybišką 
informacinį  aptarnavimą.  Sisteminant  ir  perkeliant  bibliografinių  duomenų,  kraštotyros  fondą  į 
skaitmenines  laikmenas,  sparčiau  aptarnaujami  vartotojai.  Didelis  dėmesys  skiriamas  vartotojų 
mokymams  ir  savarankiškų  įgūdžių,  naudojantis  informacinėmis  technologijomis,  lavinimui. 
Teikiamos paslaugos kasmet – kokybiškesnės, atsakoma į daugiau užklausų.

Sėkme laikytinas ir renginių įvairumas, bei bibliotekos tradicinių renginių organizavimas. 
Steigėjas įvertino bibliotekos darbuotojų pastangas ir renginiams organizuoti skiriamos papildomos 
lėšos. Tai leidžia į renginius kviesti įžymius žmones, gerinti renginių kokybę, juos tobulinti, fiksuoti 
ir perkelti į skaitmenines laikmenas.

2005m.  sėkme  laikytinas  bibliotekos  darbuotojų  kvalifikacijos  kėlimas  įvairiuose 
mokymuose,  Lietuvos  kultūros  darbuotojų  tobulinimosi  centre,  seminaruose.  Trys  Viešosios 
bibliotekos  darbuotojos  iš  šešių,  mokosi  Klaipėdos  universitete.  Nesimokantiems  darbuotojams 
susidaro papildomas darbo krūvis sesijų metu, kai darbų apimtis labai didelė (pvz. sausio mėn.), 
manoma,  kad  nuo  to  bibliotekos  veiklos  kokybė  nenukenčia.  Priešingai,  į  kasdieninius  darbus 
įnešama naujovių, gražių idėjų ir patirties, kurios įgyjama mokslo įstaigose.

Filialų veikla suaktyvėjo kuriantis gyvenvietėse bendruomenių komitetams, jų būstinės – 
filialų  patalpose.  Tad  pagausėjo  renginių  Natkiškių,  Piktupėnų,  Vilkyškių,  Stoniškių,  Vėlaičių 
bibliotekose, darbuotojos – aktyvios bendruomenių komitetų narės. 
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• Trūkumai ir problemos

1.  Vis  dar  neišspręsta  Panemunės  filialo  padėtis.  Tikėtasi,  kad  2005m.  pavyks  priimti 
sprendimus,  kurie  apspręstų  bibliotekos  statusą.  Bibliotekos  administracija  siūlo  filialą 
reorganizuoti į mainų rezervinį fondą paliekant knygų išdavimo punktą, tačiau steigėjas tikisi, kad, 
įsikūrus NVO „Panemunės bendruomenė“, miestelio veikla suaktyvės, tad gal ir biblioteką būtų 
tikslinga išsaugoti. 

2. Viešosios bibliotekos baldų būklė – nepatenkinama. Jei prieš penkerius metus paramos 
būdu  gauti  baldeliai  dar  tenkino  ir  bibliotekininką  ir  skaitytoją,  tačiau  šiandiena  ši  padėtis 
katastrofiška.  Būtina  ieškoti  lėšų  skaitytojų  aptarnavimo skyriaus  pertvarkai  –  baldų,  pritaikytų 
bibliotekos poreikiams, įsigijimui.

3.  Projektų  rengimas  –  problema,  kurios  nepavyksta  išspręsti.  Bibliotekos  darbuotojų 
kvalifikacija žema, specialistų, gebančių parengti projektus ir gauti finansavimą – nėra. Bibliotekos 
vadovo didelis darbo krūvis (pats ir raštvedys, ir ūkvedis, ir darbininkas, renginių organizatorius ir 
vedėjas,  visos  bibliotekos  korespondencijos,   raštvedybos specialistas)  riboja  ir  šias  galimybes. 
2005m. E. Stankevičienė parengė projektą Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinei išleisti, kuris 
bus Kultūros ministerijos finansuotas.

• Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą.

1.  Teikiant  Viešosios  bibliotekos  ataskaitą  savivaldybės  Tarybai  –  akcentuoti  aukščiau 
įvardintas  problemas,  teikti  prašymus  savivaldybės  administracijai  dėl  Viešosios  bibliotekos 
materialinės bazės.

2. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojas siūsti į  kvalifikacijos kursus, kuriuose būtų 
išmokytos rengti projektus.

3.  Organizuoti  darbuotojams  kalbos  kultūros,  raštvedybos  kursus,  lietuvių  kalbos 
(gramatikos, sintaksės ir kt.) mokymus, kad visi dokumentai būtų rengiami laikantis lietuvių kalbos 
normų ir taikymo taisyklių. 

4. Formuojant bibliotekos įvaizdį, filialo darbuotojas įpareigoti:
- rašyti straipsnius į vietinę spaudą;
- kviesti į renginius žiniasklaidos atstovus;
- informuoti apie renginius ne tik bibliotekos administraciją, bet ir savivaldybės 
Tarybos narius, administracijos atstovus.

Pagėgių  savivaldybės  viešoji  biblioteka  –  svarbus  ir  reikšmingas  kultūros  židinys 
savivaldybėje.  Atsigręžus į 2005m. ir susumavus veiklos rezultatus, galima teigti,  kad nedidelis 
bibliotekos  kolektyvas daro viską,  kad biblioteka tenkintų vartotojo informacijos poreikius,  kad 
telktų  kuriančius  žmones,  juos  skatintų  kurti,  tobulėti,   ugdytų  meninius  gebėjimus,  tinkamai 
pristatyti krašto menininkus  už savivaldybės ribų. Bibliotekos organizuojami renginiai kas kartą 
tobulesni,  juose  matome  daugiau  profesionalaus  meno  atstovų.  Bibliotekos   misija  kuriant 
informacinę  visuomenę,  saugant  krašto  kultūrinį  paveldą,  auginant  ir  lavinant  skaitytoją  ir 
bibliotekos  lankytoją,  įgauna  vis  kitas  formas,  pavidalus,  kurie  žavi  lankytojus  ir  įpareigoja 
bibliotekos darbuotojus. Tikimės, kad mūsų darbai bus prasmingi, reikalingi visuomenei  ir 2006 
metais.

Pagarbiai,

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos
direktorė                                                                                                          Elena Stankevičienė
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